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Business Process Management 
de weg naar een excellente wendbaarheid 

Elke organisatie wil richting haar klanten en stakeholders steeds beter 

presteren. Om dit te bereiken worden regelmatig procesverbeteringen 

doorgevoerd. Dit leidt tot een veranderende organisatie, maar niet altijd tot 

verbeteringen in de bedrijfsvoering. 

Zonder visie zijn veranderingen geen verbeteringen 

Hoe komt het, dat het beoogde resultaat vaak niet bereikt wordt? Agile Business 

Consultants (ABC) is van mening dat veranderingen zonder strategische context 

helemaal geen verbeteringen zijn. De strategische context zorgt voor de visie die bij 

de verandering nodig is. Zonder die visie ontbreekt de noodzakelijke klantfocus. 

Veel als verbetering gepresenteerde initiatieven zijn slechts veranderingen, maar 

geen verbeteringen. Van belang is dat aan veranderingstrajecten een 

concretisering van de bedrijfsstrategie ten grondslag ligt. In die concretisering is 

aangegeven hoe de gunst van de klanten gewonnen en behouden wordt. Onder die 

voorwaarde leiden de veranderingen tot daadwerkelijke procesverbeteringen, een 

excellente manier van bedrijfsvoering en een optimale wendbaarheid in de 

dienstverlening aan uw klanten. 

Business Proces Management: Wendbaarheid bedrijfsvoering is de 

vertaling van de klantwens 

Procesverbetering is een belangrijk aspect van Business Process Management 

(BPM). Uitgangspunt bij de procesverbetering is de gerichtheid om uw klant 

optimaal van dienst te zijn. Daarom heeft BPM en de daarbij behorende 

procesverbetering haar oorsprong in de concretisering van de bedrijfsstrategie. 

Dit uitgangspunt is in de aanpak van verankerd. ABC stelt het product aan de klant 

centraal. Het product is direct gekoppeld aan de bedrijfsstrategie en is een direct 

antwoord op de klantwens.  

Een ander kenmerk van de aanpak is dat de benodigde organisatie- en 

cultuurverandering niet als een aparte doelstelling wordt gezien, maar altijd binnen 

de context van de verandering wordt meegenomen. 

Om de gewenste wendbaarheid te bereiken wordt expliciet aandacht geschonken 

aan business rules. 
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De aanpak om te groeien in ‘Business Process 
Management’ 

1. Concretisering strategie 
Hier wordt de gewenste waardediscipline gekozen en wordt bepaald waarin u zich 
onderscheidt van de concurrentie zodat de klant uw klant wordt. De manier 
waarop u zich wilt onderscheiden, is eenvoudig inzichtelijk te maken door de 
lifecycle van de klant via klantreizen te analyseren. Daarna wordt dit 
geconcretiseerd met een activiteitenschema. 

2. Foto huidige situatie maken 
ABC heeft een BPM-assessmentmodel ontwikkeld om de huidige inrichting van uw 
bedrijfsvoering vast te leggen in een foto die vijf aspecten weergeeft: 

• Efficiënte proceslijnen 
• Logistieke inrichting 
• Klantfocus 
• Monitoring klantopdrachten 
• Kwaliteit stuur- en regelkring 

3. Gewenste bedrijfsvoeringsniveau vaststellen 
Op basis van de geconcretiseerde strategie en datgene wat de 
concurrentie/andere marktpartijen doen, stellen we vast welk 
bedrijfsvoeringsniveau wenselijk is. Dit heeft onder andere te maken met de 
dynamiek van uw klantomgeving en de complexiteit en benodigde kennis van de 
processen die de producten voor de klantwens produceren. 

4. GAP-analyse uitvoeren 
De GAP-analyse bepaalt of u kunt volstaan met het doorvoeren van procesver-
beteringen op het huidige inrichtingsniveau van de bedrijfsvoering of dat het 
bedrijfsvoeringsniveau meer volwassen moet worden en de verbeteringen 
daarop gericht zijn. 

5. Verbeterplannen opstellen 
Op basis van de GAP-analyse worden de verbeterplannen opgesteld. Hierbij 
wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan het organisatie- en cultuuraspect. Ook 
wordt via een Business Case vastgesteld of het plan rendabel is. 

6. Verbeterplannen implementeren 
Afhankelijk van de vorm van verbetering ligt de nadruk op processen verbeteren 
op hetzelfde bedrijfsvoeringsniveau of op het verbeteren van het 
bedrijfsvoeringsniveau door in BPM te groeien naar meer wendbaarheid en 
borging van klantgerichtheid. De verbeteringen worden in de lijn of in 
projectvorm opgepakt en daadwerkelijk operationeel gemaakt. 
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6.Implementatie

Welke services biedt Agile 
Business Consultants op het 

gebied van BPM? 
• Uitvoeren van een BPM-

assessment, om uw huidig 
niveau van presteren vast te 
stellen 

• Opstellen van een verbeterplan 
zodat u groeit in BPM en 
gewenste wendbaarheid 

• Bepalen welke procesverbe-
teringsmethoden voor u ge-
schikt zijn en deze methoden in 
uw organisatie inbedden, zodat 
de gewenste flexibiliteit richting 
klant ontstaat 

• totale projectverantwoordelijk-
heid nemen 

• Interne projectleiders adviseren 
of een implementatieteam leve-
ren zodat veranderingen daad-
werkelijk inslijpen 

 Training van de methode om in 
BPM te groeien (In groeps-
verband maar ook ‘on-the-job’) 


